
ตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทุจริต 

ตวัชีว้ัดย่อยที ่10.1 การดาํเนินการเพือ่ป้องกันการทจุริต 

การประเมินความเส่ียงเพือ่ป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาํปี

ศูนยบ์ริหารจัดการความเสี่ยง มหาวทิยาลัยมหดิล 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ 2563

ศูนยบ์ริหารจดัการความเสีย่ง มหาวทิยาลัยมหดิล @RiskCenterMU

murmc@mahidol.ac.th 02-849-6150 , 02-8496152-5



การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2563

ตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องคป์ระกอบด้านข้อมูล

o36 การประเมิน

ความเส่ียง

การทจุรติประจาํปี

o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดาํเนินงานหรอืการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทจุรติ

หรอืก่อใหเ้กิดการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน

o มีขอ้มลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตกุารณค์วามเส่ียงและระดบัของความเส่ียง มาตรการ

และการดาํเนินการในการบรหิารจดัการความเส่ียง เป็นตน้

o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. 2563

ตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทุจริต เป็นตวัชีว้ดัท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย

การดาํเนินการตา่ง ๆ ของหนว่ยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 2 ประเดน็ คือ 

(1) การดาํเนินการเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ ไดแ้ก่ เจตจาํนงสจุรติของผูบ้รหิาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปอ้งกนัการทจุริต การเสริมสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร และแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็น

ขา้งตน้แสดงถึงการใหค้วามสาํคญัตอ่ผลการประเมินเพ่ือนาํไปสู่การจดัทาํมาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และมีการกาํกบัติดตามการนาํไป

สูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม
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ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมหดิล 
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กระบวนการที่ได้ รับการปฏิบัติโดย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ

บุคลากรเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการ

กําหนดกลยุทธ์ และการวางแผนของ

องคก์รในทุกระดับบ่งชีเ้หตุการณท์ี่อาจ

เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร

และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับเพื่อให้ได้ รับ

ความม่ันใจอย่ างสมเหตุสมผลใน

การบรรลุวัตถุประสงค์

ประเภทของวัตถุประสงค์

อง
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COSO-Enterprise Risk Management

แนวปฏบิตัทิีด่ ีCOSO-ERM 2004



Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, 
Executive Summary, COSO (2017)

Enterprise Risk Management—Integrated Framework, 
Executive Summary, COSO (2004)

COSO - Enterprise Risk Management—
Integrated Framework (2004)
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COSO-Enterprise Risk Management



COSO - Enterprise Risk Management Integrating with 

Strategy and Performance (2017)

ประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ 20 หลักการ
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เป้าหมาย

ความเส่ียง

ความไม่แน่นอน

ความเสี่ยง (Risk) 

ปัญหา (Problem)

ปัจจุบนั

การไม่สามารถคาดการณอ์นาคต

ได้อย่างแม่นยาํถึงโอกาสที่จะเกิด

และผลกระทบของเหตุการณ์

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ที่มีความไม่

แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้น

จะมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่ อ วั ต ถุป ร ะ ส ง ค์ห รื อ

เ ป้ าหมายขององค์ก ร 

เป็นการคาดการณ์ส่ิงที่

จะเกิดขึน้ในอนาคต

ปัญหา (Problem) คือ สิ่งทีเ่กดิขึน้ในอดตีจนถงึปัจจุบัน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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กรอบการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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การระบุความเส่ียง 

(Event Identification) จาํแนกตามประเภทของความเสีย่ง

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk)

วสัิยทัศน/์ ยุทธศาสตร/์ พันธกิจหลักขององคก์ร

(Core Activity) ได้แก่

การศึกษา

การวจิัย (Research Projects)

การบริการวชิาการ

การบริการสุขภาพ.

ควรพิจารณาท่ีเป็นทัง้ Risk & Opportunity

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบยีบ

(Compliance Risk)

กฎหมาย/ กฎระเบยีบ/ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงานพันธกิจต่างๆ ของส่วนงาน หากไม่ปฏิบัติ

ตามอาจส่งผลกระทบในระดับรุนแรง และกระทบต่อ

ชือ่เสียงภาพลักษณข์องส่วนงานและมหาวทิยาลัย

ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน 

(Operational Risk)

Work Flow/ Process 

ระบบปฏิบัตกิารหลักขององคก์ร 

ระบบงานสนับสนุน เช่น งานทรัพยากรบุคคล 

งานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ เป็นต้น

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ให้มองในมิตทิีเ่ป็น Strategic โดยพจิารณาจาก

ยุทธศาสตรข์ององคก์รทีเ่กี่ยวข้องกับ

สภาพคล่องทางการเงนิ

ความม่ันคงทางการเงนิ

ความอยู่รอดขององคก์ร
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(Likelihood)

ความถีข่องการเกดิเหตุการณ์

ความเสี่ยงในอดตี และโอกาส

เกดิขึน้ในอนาคต 

ผลกระทบ  (Impact)

ความรุนแรงของเหตุการณค์วามเสี่ยงทีห่าก

เกิดขึน้แล้วจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ 

ด้านผลกระทบ 

- ด้านประสิทธิผล

- ด้านความเสียหายทางการเงนิ

- ด้านชือ่เสียง ภาพลักษณ์

- ด้านความปลอดภยั

ระดับ

คะแนน 

ระดับ 

ความ

รุนแรง 

1. ดานประสิทธิผล 
2. ดานมูลคาความ 

เสียหายทางการเงิน 
3. ดานช่ือเสียงและภาพลักษณองคกร 

4. ดานความ

ปลอดภัย 

การดําเนินงานไม

เปนไปตาม

เปาหมาย 

ระยะเวลาการหยุดชะงัก

ของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(Duration of 

Unplanned 

Downtime) 

มูลคาความเสียหาย

ทางการเงิน 
มีผลกระทบตอ 

ถูกฟองรอง 

/ รองเรียน 
การนําเสนอขาว ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

การไดรับอันตราย

จากการปฏิบัติงาน 

5 สูงมาก ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 40 % 

> 24 ช่ัวโมง > 5% ของรายได     

ที่ไดรับในปที่ผานมา 

มหาวิทยาลัย คดีขึ้นสูศาล

และ 

ถูกตัดสินวา

ผิด 

พาดหัวขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

ส่ือสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ  

≤ 65%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

> 20% 

อันตรายถึงชีวิต 

4 สูง ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

 > 30-40 % 

 > 12-24 ช่ัวโมง > 3-5 % ของรายได   

ที่ไดรับในปที่ผานมา 

หลายสวนงาน คดีอยูใน 

ช้ันศาล 

กรอบขาวทาง

สถานีโทรทัศน /

หนังสือพิมพ / 

ส่ือสังคมออนไลน 

ระดับความ

พึงพอใจ 

 66 - 70% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

16 - 20% 

บาดเจ็บสาหัสและ

รักษาไมหาย 

3 ปาน

กลาง 

ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 20-30 % 

> 3-12 ช่ัวโมง > 1-3 % ของรายได  

ที่ไดรับในปที่ผานมา 

เฉพาะภายใน

สวนงาน 

ออกส่ือ ขาวระหวางสวนงาน / 

เวปบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

71 - 75% 

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

11 - 15% 

บาดเจ็บ  

ตองรักษาและรักษา

หาย 

2 นอย ไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

> 10-20 % 

> 1-3 ช่ัวโมง > 0.5-1 % ของรายได

ที่ไดรับในปที่ผานมา 

เฉพาะหนวยงาน

ภายในสวนงาน 

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ขาวภายในสวนงาน  

 เวปบอรด 

ระดับความ

พึงพอใจ 

76 - 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ 

6 - 10% 

บาดเจ็บเล็กนอย / 

มีผลตอสุขภาพ  

1 นอยมาก ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

 ≤ 10 % 

≤ 1 ช่ัวโมง ≤ 0.5 % ของรายได  

ที่ไดรับในปที่ผานมา 

เฉพาะบุคคล ภายใน 

สวนงาน 

ขาวภายในหนวยงาน พึงพอใจ 

> 80%  

ระดับความ 

ไมพึงพอใจ  

≤ 5% 

เดือดรอน รําคาญ 

เสียเวลา / ไมมี

ผลกระทบ 
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เกณฑก์ารวเิคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง

มหาวทิยาลัยมหดิล
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15

การดาํเนินการหรอืการควบคมุท่ี

เหมาะสมจดัไวล้่วงหนา้ เพ่ือลด

โอกาสเกิดของผลลพัธ ์/ 

ผลกระทบท่ีไม่ดี 

ตวัอย่างเช่น  

• การจดัทาํคู่มือระเบียบปฏิบตัิ

ต่างๆ

• การจดัทาํ Checklist

• การแบ่งแยกหนา้ท่ี

• การติดตัง้อปุกรณเ์ตือนภยั

• การจดัเวรยามรกัษาความ

ปลอดภยั

• การสอบทานการปฏิบตัิงาน

โดยผูบ้รหิารระดบัต่างๆ

เป็นตน้

Preventive Control

การควบคุมแบบป้องกัน

การดาํเนินการหรอืการควบคมุ

เพ่ือคน้หาสาเหตเุม่ือความ

ผิดพลาดหรอืสิ่งผิดปกติได้

เกิดขึน้แลว้ 

ตวัอย่างเช่น  

• การกระทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

• การกระทบยอดขอ้มลู

• การยืนยนัการอนมุตัิ

• การตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด 

เป็นตน้

Detective Control

การควบคุมแบบค้นพบ

การดาํเนินการหรอืการควบคมุ

เพ่ือแกไ้ขความเสียหายหรอืลด

ความเสียหายท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาด หรอืความผิดปกติ 

ตวัอย่างเช่น  

• การสาํรองขอ้มลู

• การแจง้เตือน

• การประชมุรว่มกนัเพ่ือ

กาํหนดแนวทางแกไ้ข

• การจดัหาเครื่องสาํรองไฟ

ฉกุเฉิน

เป็นตน้

Corrective Control

การควบคุมแบบแก้ไข 

การดาํเนินการหรอืการควบคมุ

เพ่ือจงูใจหรอืกระตุน้ใหเ้กิด

ความสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค์

หรอืตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้

ตวัอย่างเช่น 

• การใหร้างวลัเชิดชเูกียรติ

• การมอบประกาศเกียรติคณุ

• การฝึกอบรม

• การประชาสมัพนัธ์

• การกาํหนดนโยบายเพ่ือ

ส่งเสรมิสนบัสนนุ

• การสอนงาน

เป็นตน้

Directive Control

การควบคุมแบบส่งเสริม

ประเภทของกิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 



การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)

3X3

5X5
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กลยุทธก์ารตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)

ACCEPT 

การยอมรับ

REDUCE

การลด

AVOID

การหลีกเล่ียง

ยอมรับความเส่ียงทีเ่กิดจากการปฏิบัตงิานภายใต้ระดับความเสี่ยงทีอ่งคก์ร

สามารถยอมรับได้  เช่น กาํหนดงบประมาณสาํหรับรองรับเหตุการณท์ีอ่าจ

ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการตดิตามเฝ้าระวังเป็นประจาํ เป็นต้น

การดาํเนินการเพิม่เตมิ เพือ่ลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน

ระดับทีย่อมรับได้ เช่น กาํหนดนโยบายและวธีิการปฏบัิตงิานใหม่, การเพิม่การ

ควบคุม, การฝึกอบรมเพิม่ทักษะ, การปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน 

เป็นต้น

การตัดสินใจยกเลิกการดาํเนินการ หลีกเลี่ยงโครงการหรือกิจกรรมทีก่่อให้เกิด

ความเส่ียง โดยต้องม่ันใจว่า การดาํเนินการโดยรวมจะยังสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงคท์ีอ่งคก์รได้กาํหนดไว้ เช่น ปรับเปล่ียนบางเป้าหมาย, ปรับเปล่ียน

บางนโยบาย, หยุดบางกิจกรรรม/บางภารกิจ เป็นต้น

การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองคก์รอืน่ เช่น 

การทาํประกันภยั, การร่วมทุนหาพันธมิตร เป็นต้น 

SHARE

การร่วมจัดการ
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ตวัชีวั้ดความเส่ียง KRI (Key Risk Indicator)

ท่ีมาภาพ : http://www.slideshare.net/DeborahScott8/clipboards/debi-scott

KRI
เป็นเครื่องมือสาํคญัในการบริหารจดัการ

ความเสี่ยง ใชเ้พ่ือติดตามดแูลความเสี่ยง

และเตือนภยั ควรมีลกัษณะเป็นตวัชีว้ดันาํ 

(Leading Indicator) ท่ีสามารถเก็บขอ้มลู 

รายงานผล และสะทอ้นแนวโนม้ของการ

จัดการความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์

ความเส่ียง
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การตดิตามประเมินผล (Monitoring)

19

ส่วนงาน หรือเจ้าของ

ความเส่ียง : จดัทาํ

แผนบรหิารจดัการ   ความ

เสี่ยง โดยกาํหนด

- กิจกรรมการบรหิาร

จดัการความเสี่ยง

- KRI (ตวัชีว้ดัความเสี่ยง)

- ระยะเวลาดาํเนินงาน

- ผูร้บัผิดชอบ หรอื ผูมี้

สว่นรว่มในแผนบรหิาร

จดัการความเสี่ยง

ผูร้บัผิดชอบ ดาํเนินการ

ตามแผนบรหิารจดัการ

ความเสี่ยง

- ติดตามความกา้วหนา้ 

และเก็บขอ้มลู KRI ตาม

รอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

รายงานผลการบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงตามรอบ

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด

- รายงานขอ้มลูกิจกรรมท่ีได้

ดาํเนินการตามแผน 

- รานงานผล KRI

- วิเคราะหแ์นวโนม้ผลการ

บรหิารความเส่ียง

 เป็นไปตามแผน

 ปรับแผนหรือกจิกรรม 

- ประเมินระดบัความเส่ียง

ภายหลงัการดาํเนินการตาม

แผนบรหิารจดัการความเส่ียง

KRI เป็นข้อมูลทีส่าํคัญใน

การประเมินระดับความ

เส่ียง และการวเิคราะห์

แนวโน้มผลการบริหาร

จัดการความเส่ียง 

- Warning Sign 

- Leading Indicator 

- การนาํเอา KPI มาใชเ้ป็น

ตวัชีว้ดัความเสี่ยง อาจตอ้ง

เพ่ิมความถ่ีในการติดตาม   

ขอ้มลู

RM Plan Processing Review & Report
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ระบบการบริหารความเส่ียง ม.มหิดล ศึกษาเพ่ิมเติมได้ท่ี

สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ URL : https://op.mahidol.ac.th/rm/risk-management-guide
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